Notulen jaarvergadering 7 december 2020.
Aanwezigen:
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Theo Neefjes
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John Rood
Jari Knijn
Gino Schaut
Fred Huurdeman
Peter Schipper
Afmelding:
Cor Wester
Leo Vlaar
Kees Koeman
Pe Leek
Kenny van der End
Handbalbestuur

1.

Opening en agenda vaststelling.

Hierbij open ik deze toch wel bijzondere vergadering en heet u allen, namens het
bestuur van harte welkom. Om deze vergadering mogelijk te maken konden we
natuurlijk niet voorbijgaan aan de coronamaatregelen.
Om deze reden is dan ook besloten om een aantal representatieve leden uit te
nodigen, zodat we met niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Omdat de statuten
aangeven dat binnen 6 maanden na het boekjaar de jaarvergadering moet worden
gehouden, is besloten tot deze oplossing.
We hebben in oktober afscheid moeten nemen van ons erelid Puck Bakker en zeer
recent nl. afgelopen donderdag ook van zijn broer en erelid George Bakker.
Puck heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging in het bijzonder als
scheidsrechter.
Voor George geldt dit ook, hij was jarenlang bestuurslid en ondersteunde diverse
acties, ook was hij een trouw supporter en bezocht hij nagenoeg elke wedstrijd van
het eerste.
Laten we ter nagedachtenis 1 minuut stilte in acht nemen.
Mocht er nog iemand een agendapunt willen toevoegen dan is daar nu de
gelegenheid voor.
Het seizoen 2019-2020 heeft vanaf maart 2020 geheel in het teken gestaan van de
corona.

Vanaf 15 maart is er niet meer gevoetbald, een situatie die we nimmer hebben
meegemaakt.
Toch zijn er natuurlijk een aantal zaken die de aandacht verdienen;
*Eind vorig jaar werden we geconfronteerd met een brandstichter die een dug-out in
de fik zette, geen dader wel kosten.
*het contract met hoofdtrainer Kees Koeman werd wederom verlengd.
*Voor de jeugd ook diverse evenementen zoals; Sinterklaas voor de jongsten,
Gerard Schaaptoernooi en Wintercompetitie.
*Ook hadden vlak na nieuwjaarsdag de wedstrijd tussen oud Victoria-O en het
huidige eerste, met daarna de nieuwjaarsbijeenkomst.
*Op 4 maart hadden we wederom de AZ clinic, een geslaagd evenement.
*De makrelenactie was ook weer een succes.
*Op 24 maart 2020 bestond onze vereniging 90 jaar, ook hier hebben we, door de
corona, geen aandacht aan kunnen schenken. Aan het eind van het seizoen zouden
er activiteiten plaatsvinden, maar tevergeefs.
*Begin dit jaar is het nieuwe scorebord geïnstalleerd, een prachtig bord, mede
gerealiseerd door de bijdrage van de vrienden van Victoria-O.
*Rond Moederdag weer de geraniumactie, qua opzet anders dan vorige jaren, dit
i.v.m. de corona.
*Op 24 mei zijn we getroffen door brand. De brand was aangestoken door een
jongen van 13 jaar, die al snel in zijn kraag is gevat en overgeleverd is aan de politie.
Door de grote omvang van, voornamelijk rook –en roetschade, is een enorme
schade ontstaan aan kantine, kleedkamers en overige ruimten. Het herstel is snel
ingezet en inmiddels nadert het de voltooiing. Buiten de brandschade om zijn
gelijktijdig een aantal zaken, welke toch al op de planning stonden, uitgevoerd.
De voetbaltechnische zaken laat ik buiten beschouwing.
Verder wil ik alle vrijwilligers, begeleiders, trainers en scheidsrechters bedanken voor
hun inzet, ze zijn onmisbaar voor ons. Ook dank aan onze sponsoren voor hun
financiële bijdrage.

2.

Mededelingen

Reminder geplaatst over het afsluiten van de deur richting het AED-apparaat.
Daar wordt gelijk bijgeplaatst door Theo dat de deur aan de achterkant van het
kleedkamergebouw 21 t/m 26 soms op een kier blijft staan. Deze moeten even goed
meegenomen worden in de afsluitronde.

3.

Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

4.

Notulen vorige vergadering

Hoofdstuk 5 bij algemene verslag. Terugloop dameselftal. Dit is opgehelderd aan
Gino door Max.

5.

Diverse verslagen

Algemeen verslag:
Max brengt een aantal zaken onder de aandacht. Ten eerste is het aantal leden
nagenoeg gelijk gebleven aan die van vorig seizoen. Hier zijn wij blij om aangezien
de trend bij de KNVB is dat de ledenaantallen van verenigingen terugliepen door de
coronacrisis. Dit is gelukkig bij Victoria-O niet het geval.
Max legt verder uit hoe de coronamaatregelen op ons complex tot stand komen. Dit
kan soms afwijken van dingen die in de media naar buiten worden gebracht door
verschillende factoren. Ten eerste zijn wij afhankelijk van de noodverordening van de
veiligheidsregio en niet afhankelijk van de dingen die worden gezegd in de
persconferentie. Daarnaast staan wij in nauw contact met de gemeente die de
maatregelen handhaven en hier luisteren wij dan uiteraard ook naar.
Hervatting van de competities staan gepland in het derde weekend van januari. Of dit
haalbaar is moet blijken maar daar zou de KNVB deze maand (december) over
beslissen.
Contributierestitutie hebben we onze leden over geïnformeerd via de mail. Dit hangt
van verschillende factoren af en momenteel dragen wij nog altijd de bijdragen af aan
de KNVB voor dit seizoen. Dit komt omdat de KNVB nog altijd voornemens is om de
gehele competitie uit te spelen waarbij doorgegaan wordt tot eind juni. Wij moeten
deze ontwikkelingen afwachten alvorens wij als bestuur om tafel gaan en gaan
beoordelen of er restitutie plaatsvindt en zo ja in welke hoedanigheid.
Technische commissie:
Afgelopen 20 nov is er overleg geweest door de TC onder leiding van Theo met
daarbij een voorbeeldtraining van Jari.
Afgelopen seizoen zijn er weer veel jeugdteams die deelgenomen hebben aan het
Gerard Schaap toernooi. Helaas zal deze dit jaar niet doorgaan i.v.m. Corona.
Ook was er afgelopen seizoen weer de wintercompetitie georganiseerd door een
groep vrijwilligers van de club. Dit leverde ook weer een mooi bedrag op voor de
club.
In januari is er een bezoek gebracht aan de wedstrijd AZ-Willem-II.
16 januari was er coördinatoren overleg.
Op 4 maart was er in samenwerking met de Rabobank een AZ-clinic. Hierna begon
de coronacrisis helaas en kwam er veel stil te liggen.
Afgelopen seizoen is de TC versterkt met Gino en Jari. De bezetting wordt nu
gevormd door hen samen met Kees, Theo en Marco.
In de pijplijn zit nog een clinic voor jeugdtrainers en een profclinic van AZ/Feyenoord
in de kerstvakantie. Dit is voor jeugd tot JO13.
Hierbij wordt nogmaals door Marco de complimenten uitgesproken naar alle trainers
en coaches die in deze lastige tijd met de maatregelen zich hebben ingezet om de
jeugd te kunnen laten blijven voetballen. Er worden veel onderlinge wedstrijden
georganiseerd en de trainingen worden zo veel als mogelijk voortgezet.
De positie van coördinator voor de leeftijd JO13 t/m JO15 is nog altijd vacant.
Sponsorcommissie:
Hoofdsponsors zijn hetzelfde. We zijn gestart met balsponsoring dit seizoen.

Financieel jaarverslag:

Verklaring balans 30-06-2020
Bezittingen

Vaste Active:
Omschrijving
Dug outs
Pannaveld
Fietsenstalplaats
Scorebord

Aansch.datum
1-9-2016
2-8-2018
7-8-2019
24-1-2020

Afgeschreven
1-9-2021
2-8-2023
7-8-2024
24-1-2025

Aanschafbedrag
8.491,78
14.822,50
9.650,98
2.535,69
35.500,95

Cum. afschrijving

6.510,36
5.681,96
1.769,35
211,31
14.172,98

Restwaarde
1.981,42
9.140,54
7.881,63
2.324,38
21.327,97

Liquide middelen: Op 30 juni 2020 bedroeg het totale saldo aan liquide middelen €
32.925,66. De verschillende saldi bij de Rabobank zijn door de kascommissie tijdens de
kascontrole die plaatsvond op dinsdag 24 november 2020 geverifieerd.
Vorderingen op korte termijn: dit saldo bestond op 30-06-2020 uit de volgende te
ontvangen bedragen:
Vorderingen op korte termijn
Te ontvangen van bordsponsors
Nog te ontvangen van ClubCollect
Nog te ontvangen geraniumomzet
Nog te ontvangen van leverancier
Nog te ontvangen van KNVB
Saldo per 30-6-2020

315,00
125,00
3.569,39
104,95
1.077,44
5.191,78

Schulden

Schulden op korte termijn: Deze post bestaat uit de volgende elementen
-

Huur velden:
Totaal periode 1-1-2020 t/m 30-06-2020
Korting wegens corona 1-3-2020 t/m 1-6-20020 -/-

€ 10.553,47
€ 5.276,73
€ 5.276,74

Te betalen huur kleedkamers: Dit betreft de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020.

Verklaring verlies en winst rekening seizoen 2019 - 2020
Opbrengsten
Contributies:

Verdeling
Jeugd
Junioren
Senioren

Verschil
2019-2020
2018-2019
Aantal
Bedrag
Aantal Bedrag
Aantal Bedrag
17.200,00 144
24.582,50
176 -/-7.382,50
-/-32
3.807,50
22
20.735,00 147
16.927,50
125
2.867,25
23
19.101,00 134
16.233,75
111
-/-707,75
13
57.036,00 425
57.743,75
412

Sponsoring:
- Reclamebordsponsors: Afname voornamelijk te wijten aan het feit dat in vorig jaar saldo een
aantal posten van dat jaar daarvoor waren opgenomen die in dat jaar werden betaald.
- Teamkledingsponsors: Kleine toename
- Overige sponsors: Toename voornamelijk door hoger sponsorbedrag Matena en Frank Bakker.
Acties:
- Overige acties: Rabobank clubkas campagne (€ 694,69) en Total Power points (€ 224,07).
- Geraniumactie: Resultaat lager dan vorig jaar voornamelijk door corona
- Makrelenactie: Resultaat aanmerkelijk lager dan vorig jaar.
- Wintercompetitie: Resultaat bijna gelijk aan vorig jaar
- Jeugdweekend: In het seizoen 2019-2020 werd geen jeugdweekend georganiseerd

Overige opbrengsten:
- Subsidie gemeente Koggenland: welszijnssubsidie is afgenomen met € 513. Dit jaar kregen we nog
een vergoeding van € 1.510 voor het onderhoud van het kunstgrasveld over de jaren 2017/2018 en
2019.
- Subsidie ivm Covid19: eenmalige subsidie van € 4.000
- Vriendenloterij en lotto: opbrengst toegenomen t.o.v. vorig jaar
- CAW/Melopa/Coro: opbrengst nagenoeg gelijk gebeleven.
- Overige opbrengsten: opbrengst vorig jaar bestond uit een bijdrage van AZ (€ 119), opbrengst
fooienpot (€ 50), opbrengst pubquiz (€ 479,04) en een schenking van Woodstock (€ 50) ivm de brand
in de dug-out.

Kosten

Salarissen en vergoedingen: Kosten lager dan vorig jaar doordat er geen onkosten voor (jeugd)
trainers waren.
Afdracht KNVB: Kosten lager dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de korting
vanwege Covid19.
Voetbal gerelateerde kosten: voornamelijk lager door afname huur velden (korting gemeente
Koggenland ivm Covid19), afname materiaalkosten en afname kledingkosten.
Huur velden periode 1-7-2019 t/m 31-12-2019
Huur velden periode 1-1-2020 t/m 30-6-2020
Totaal huur velden seizoen 2019/2020
Huur kleedkamers seizoen 2019/2020
Totaal huur velden en kleedkamers seizoen 2019/2020

€ 10.501,89
€ 5.276,74
€ 15.778,63
€ 4.329,00
€ 20.107,63

Organisatiekosten: voornamelijk toegenomen door hogere algemene kosten. Dit werd voornamelijk
veroorzaakt door hogere licentiekosten Sportlink (club vrijwilligers) en bijdrage onroerende zaak
belasting.

Per saldo een positief resultaat dat voornamelijk veroorzaakt werd door éénmalige baten, te weten:
Subsidie i.v.m. Covid19
Korting huur velden gemeente Koggenland
Korting KNVB

€ 4.000
€ 5.277
€ 3.157

Totaal

€ 12.434

Kascommissie:
Thomas neemt het woord. Dinsdag 24 november hebben ze de kascontrole gedaan
met Gijs, Thomas en Michel. Zij hebben de bankrekeningen gecontroleerd en
steekproefgewijs wat rekeningen gecontroleerd. Zij leveren bij deze decharge aan
het bestuur van Victoria-O en in het speciaal Michel.
Dit jaar treedt Thomas af als lid van de kascommissie. Volgend jaar zal Wessel
Klaver toetreden tot de commissie.
- Pauze -

6.

Bestuurssamenstelling en –verkiezing.

Aftredend bestuurslid per juni 2021: Kenny van der End. Momenteel is er iemand die
eventueel kandidaat is. Wel is het zo dat er in de komende jaren afscheid genomen
gaat worden op termijn van bestuursleden en dat geïnteresseerden zich kunnen
melden bij het bestuur.

7.

Rondvraag

- Johan: Stand van zaken rondom corona is erg onzeker. Situatie is nog altijd
penibel. Wordt er gedacht aan niet stoppen na de competitie maar zomeractiviteiten
te blijven organiseren.
- Gino: Vraag aan het bestuur. Wat vinden wij van het feit dat een jeugdteam geen
begeleider heeft. Moet hier niet een beleid op komen dat indien dit niet lukt er een
bepaald plan ligt om dit te rouleren? Dit om te zorgen voor iemand als
verantwoordelijke voor als er calamiteiten voordoen of dat er een aanspreekpunt
moet zijn voor de
- Piet: Bedankt voor de uitnodiging namens de supportersvereniging. Bos bloemen
is er meegenomen voor Kenny echter is hij afwezig dus zorgt Cees voor het
afleveren bij Kenny. Verder is er nog een rekening geplaatst bij de OMNI n.a.v. de
schade van de brand. Hier is Cees mee bezig. Vraag over eventuele afdak aan de
zijkant maar deze moet naar de OMNI.
- Nico: Vraag of de wintercompetitie nog op touw werd gezet. Dit wordt op dit
moment niet georganiseerd.

8.

Sluiting

Dank aan alle aanwezigen.

